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 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(٨البند 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨رتني تنفيذ الفق

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

 تقرير عن أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 *مذكرة أعدهتا األمانة العامة

 

 موجز

 كمباال بأوغندا عن االجتماع التاسع لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، املعقود يفاً تقرير هـذه الوثيقة تقـدم
الذي يطلب إىل فريق اخلرباء أن ، ١١-م أ/٤ كما تستجيب للمقرر . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦ إىل   ٤يف الفترة من    

وتستجيب أيضاً لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ، املقدم . يضع برنامج عمل يشمل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف
ل الفريق إبالغها باجلهود اليت يبذهلا لتنفيذ برنامج العمل خالل فترة السنتني يف دورهتا الرابعة والعشرين، بأن يواص

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

 
 ــــــــــــــــ

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد بسبب توقيت انعقاد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً * 

Distr. 
GENERAL 

FCCC/SBI/2006/23 
6 October 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2006/23 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٣-١ ............................................................. والية الفريق -أوالً

 ٣ ٣٠-٤ ......موجز ألعمال االجتماع العاشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً -ثانياً

 ٣ ١٢-٦ ...............استعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف -ألف 

 ٤ ٢٠-١٣ النظر يف اجلهود الرامية إىل تيسري إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف -باء 

 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ونتائجه        الـنظر يف برنامج عمل     -جيم 
 ٦ ٢٦-٢١ ............................................................املتوقعة

تفاعل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً مع فريق أوغندا لربنامج            -دال 
 ٨ ٣٠-٢٧ ..............................................العمل الوطين للتكيف

 املرفق

 ٩ ...............٢٠٠٦أغسطس / آب٣١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف  

 



FCCC/SBI/2006/23 
Page 3 

 الية الفريق و-أوالً 

، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إلسداء املشورة بشأن إعداد ٧-م أ/٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبقرره  -١
ووفقاً هلذه االختصاصات، جيتمع . برامج العمل الوطنية للتكيف واستراتيجية تنفيذها، واعتمد اختصاصات الفريق

 . أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذالفريق مرتني سنوياً، وُيقدم تقارير عن

، متديد فترة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على          ١١-م أ /٤وقـرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
أسـاس اختصاصاته األصلية واستعراض التقدم احملرز يف عمله، واحلاجة إىل استمراره واختصاصاته، وأن يعتمد               

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(دورته الثالثة عشرة مقرراً يف هذا الشأن يف 

، وضـع الفريـق، يف اجتماعـه التاسع، برنامج عمل لفترة السنتني    ١١-م أ /٤وكمـا طلـب املقرر       -٣
وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ    . ، ونظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين         )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦

وطُلب من الفريق أن يستمر يف إبالغ اهليئة        .  لعمله اجليد ورحبت بربنامج العمل الذي وضعه       عن تقديرها للفريق  
، وفقاً لواليته، بتضمني تقاريره     ٢٠٠٧-٢٠٠٦بـاجلهود الـيت يبذهلا لتنفيذ برنامج العمل خالل فترة السنتني            

 .الالحقة مبعلومات عن النتائج املتوقعة

شر لفريق  موجـز ألعمال االجتماع العا     -ثانياً 
 اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 إىل  ٤استضافت حكومة أوغندا االجتماع العاشر لفريق اخلرباء املعقود يف كمباال بأوغندا، يف الفترة من                -٤
 .وقدمت حكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج ونيوزيلندا الدعم املايل لالجتماع. ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦

.  ومـن اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين           ١١-م أ /٤ املقـرر    وكمـا طُلـب يف     -٥
FCCC/SBI/2006/1) واصل الفريق بذل جهوده من أجل تنفيذ برنامج عمله وفقاً لواليته)٧٧-٧٤، الفقرات ، .

جية تنفيذها؛  وركـز اجتماعه العاشر على استعراض عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف واستراتي             
والنظر يف اجلهود اليت تدعم أقل البلدان منواً يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية؛ ووضع املزيد من األنشطة لدعم 

 .تنفيذ برنامج عمل الفريق، والتفاعل مع فريق أوغندا لربنامج العمل الوطين للتكيف

  استعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف-ألف 

 حالة إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف -١

 ٤٤، متت املوافقة على متويل      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١أبلغ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بأنه، يف           -٦
ومن هذا العدد، ستة برامج استكملت وقدمت . من مقترحات برامج العمل الوطنية من جانب مرفق البيئة العاملية  

 .يوليه/وقدمت النيجر برناجمها الوطين يف متوز. ة اإلطارية بشأن تغري املناخإىل أمانة االتفاقي

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/9مرفق الوثيقة  )١(
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ومـن بني األطراف من أقـل البلـدان منواً اليت يف سبيلها إىل إعـداد برامج عملها الوطنية للتكيف،                  -٧
 مـن مرفق ٩قاً للفقرة قدمـت سبعة مشاريع براجمها إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إلبداء تعليقاته، وف         

وال ميكـن حتديـد حالة إعداد العديد من برامج العمل الوطنية للتكيف بسهولة بناء على                . ٧-م أ /٢٩املقـرر   
ولوحظ أن العديد من األطراف من أقل البلدان منواً وال سيما تلك اليت مل ينته فيها . املعلومات املتاحة لدى الفريق

 .لعقبات اليت حتول دون البدء يف إعداد برامج عملها الوطين للتكيفالصراع إال مؤخراً تتغلب على ا

وخلص الفريق إىل أن مثة ضرورة لتحديث قاعدة بياناته للمعلومات املتعلقة حبالة إعداد برامج العمل الوطنية                 -٨
: قع الشبكي لالتفاقية  للتكيف وكذلك إىل قائمة خربائه ملساعدة أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف، واملتاحة على املو             

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/Idc/items/3541.php>. 

ووافق الفريق على إجراء دراسة استقصائية بغرض مجع معلومات، يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف،                -٩
اً ومن الوكاالت املنفذة التابعة ملرفق   بشأن حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف من األطراف من أقل البلدان منو            

ووافق الفريق أيضاً على أن يبلغ على نطاق أوسع مبعلومات إىل أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف،   . البيـئة العاملية  
 .عن استعداده، بناء على الطلب، للمساعدة يف تعليقات فنية بشأن مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف

  اخلرباء بشأن مشاريع برامج العمل الوطنيةتعليقات فريق -٢

، املرفق، طُلب من فريق اخلرباء تقدمي تعليقات بشأن مشاريع          ٧-م أ /٢٩من املقرر   ) أ(٩وفقـاً للفقرة     -١٠
 .برامج العمل الوطنية للتكيف لكل من أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا والسنغال ومدغشقر وهاييت

عليقات اجملمعة اليت أبداها أعضاء فريق اخلرباء، واإلسهامات املقدمة من الوكاالت        وجـرت مناقشـة الت     -١١
والحظ فريق اخلرباء أن برامج العمل الوطنية للتكيف اليت قُدمت إلبداء           . املنفذة وغري ذلك من التعليقات املطلوبة     

امج العمل الوطنية للتكيف، وتتجاوز التعليقات بشأهنا كانت رفيعة اجلودة واتبعت املبادئ التوجيهية املوضوعة لرب
ولوحظ أيضاً أن خمططات . متطلبات تقدمي التقارير عن طريق أمور منها توفري بيانات بيوجغرافية مفصلة عن البلد

املشاريع جرى تقدميها بدرجات متفاوتة من التفصيل، وقدمت عدة برامج عمل وطنية استراتيجية للتنفيذ بالنسبة               
 .لوية املقترح تنفيذهاللمشاريع ذات األو

وناقش فريق اخلرباء التعليقات اجملمعة ووافق على نشرها على أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف وعلى إخطار  -١٢
كما مت مناقشة وإقرار مبادرات فريق اخلرباء الرامية إىل تيسري االستجابة ملشاريع            . كـل من الوكاالت املنفذة بتعليقاته     

وتتضمن هذه املبادرات تطوير منوذج ملساعدة فريق . ية للتكيف وزيادة حتسني توقيت هذه االستجابةبرامج العمل الوطن
 .اخلرباء يف توفري استجابات موحدة ورصد عملية التقدمي واالستجابة من أجل حتسني استجابة فريق اخلرباء

 كيف النظر يف اجلهود الرامية إىل تيسري إعداد برامج العمل الوطنية للت-باء 

أبلغ فريق اخلرباء باملناقشات اليت دارت يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بني رئيس فريق  -١٣
اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً وممثلي الوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،                 

ملساعدة األطراف ) اليونيتار(ائي، بدعم تقين من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث وبرنامج األمم املتحدة اإلمن
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يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، وملعاجلة االحتياجات يف جمال بناء القدرات بالنسبة لربامج العمل الوطنية                
وقد استهدفت املناقشة املتعلقة ببناء . للتكيف ولزيادة تيسري الدعم املقدم لوضع مقترحات املشاريع بغرض متويلها

القـدرات جمموعتني، ومها على وجه التحديد، األطراف اليت حققت تقدماً كبرياً يف هذه العملية واألطراف اليت                 
 .بدأت بالفعل عملية برامج العمل الوطنية للتكيف

  الوطنية للتكيفالعمل برامجاألطراف اليت حققت تقدماً كبرياً يف عملية  - ١

 عقده، بدعم تقين اخلرباء اخلرباء أن اليونيتار قام، مغتنماً فرصة االجتماع العاشر الذي قرر فريق فريق أبلغ -١٤
 بتنظيم حلقيت عمل تدريبيتني ألقل البلدان منواً        اإلمنائي،مـن برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة          

 تضع  مل تقدماً كبرياً يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، ولكنها            اليت حققت  باإلنكليزيةاألفريقـية الناطقة    
 . الوطنيةسلطاهتاالصيغة النهائية لتقارير برامج العمل الوطنية للتكيف إلقرارها من جانب 

 ٢٦-٢٣ تقريرين عن حلقيت العمل التدريبيتني اللتني عقدتا يف كمباال، بأوغندا، من            األمانـة  وقدمـت  -١٥
 انعقاد االجتماع قبل، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل / آب٣٠، ويف نريويب بكينيا من ٢٠٠٦أغسطس /آب

 تقدمي تدريب عملي ملساعدة أقل البلدان       هوالعاشر لفريق اخلرباء، وكان اهلدف األساسي من هذين االجتماعني          
لها الوطنية للتكيف، وذلك بشكل      الصيغة النهائية لوثائق برامج عم     وضعمنـواً من أفريقيا الشرقية واجلنوبية يف        

 الوثائق،  هذه واستخدام البيانات املتعلقة بتغري املناخ والبيانات االجتماعية واالقتصادية يف           مجع عن طريق    يرئيس
إثيوبيا، وأوغندا، ومجهورية :  حلقيت العمليفوكانت البلدان التالية ممثلة . وال سيما فيما يتعلق مبخططات املشاريع

 . وليبرييا، وليسوتو، وموزامبيقوغامبيا،تحدة، وزامبيا، والسودان، ترتانيا امل

 حلقة العمل الرامية إىل دعم برامج العمل الوطنية     حضروا فريق اخلرباء رسالة من املشاركني الذين        وتلقى -١٦
 اإلرشاد من املزيد  الناطقة باإلنكليزية، واملعقودة يف نريويب، طلبوا فيها منه تقدمي       األفريقيةللتكـيف يف الـبلدان      

 املتعلقة بربامج العمل    املشروحةواسـتخدم املشاركون يف حلقة العمل بشكل كبري املبادئ التوجيهية           . والدعـم 
 إىل مزيد من املساعدة يف وضع خمططات املشاريع، ال حاجةالوطنية للتكيف، واليت قادهتم إىل استخالص أن هناك 

 .ر تفصيالً بشكل أكثاملعلوماتسيما من أجل تقدمي 

 أواخر عقد عدد إضايف من حلقات عمل تدريبية يف جمال برامج العمل الوطنية للتكيف يف                املزمع ومـن  -١٧
 .، رهناً بتوافر املوارد٢٠٠٧ أو بداية ٢٠٠٦

  اليت بدأت بالفعل عملية برامج العمل الوطنية للتكيفاألطراف -٢

 املعين بأقل البلدان اخلرباءاليونيتار يف املناقشات مع رئيس فريق  اخلرباء أيضاً باجلهود اليت يبذهلا فريق أبلغ -١٨
 للتكيف خمصصة ألقل البلدان منواً يف منطقة آسيا بدعم          الوطنيةمنواً إلجراء حلقة عمل بشأن إعداد برامج العمل         

 ٢٠٠٧ بداية  أو يف  ٢٠٠٦ومن املزمع عقد حلقة العمل هذه يف أواخر         .  للتنمية الدولية  الربيطانيةمـن الوكالة    
 يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف بالفعلوالغرض منها هو مساعدة أقل البلدان منواً يف منطقة آسيا اليت بدأت 

 . حتقيق املزيد من التقدمأجلوحتتاج إىل مشورة وإرشاد تقنيني من 
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 من  الوطنينيدام اخلرباء    آسيا، أجرى فريق اخلرباء أيضاً مناقشة اتفق فيها على أن استخ           منطقة وخبصوص -١٩
 ميكن أن يوفر خربة عملية فيما       استكملتها،البلدان اليت حققت تقدماً كبرياً يف برامج عملها الوطنية للتكيف أو            

 . تقاسم املعلومات فيما بني بلدان هذه املنطقةوحتسنييتعلق بعملية إعداد برامج العمل الوطنية 

شجيع مشاركة أعضائه يف هذه اجلهود، جلملة أهداف، من بينها احلصول            أنه ينبغي ت   إىل فريق اخلرباء    وخلص -٢٠
 . العمل التقنية للتكيفبرامج تعليقات من أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف بشأن القيود التقنية يف عملية على

  النظر يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ونتائجه املتوقعة- جيم

 بالوثيقة ١ اخلـرباء يف اجـتماعه العاشـر مبواصلة النظر يف برنامج عمله الوارد يف املرفق        فـريق  مقـا  -٢١
FCCC/SBI/2006/9،             يف الوثيقة   والواردة وكذلـك يف نـتائج الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ 

FCCC/SBI/2006/11. 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بلورة برنامج عمل فريق اخلرباء، زيادة -١

 سيقومون  الذين بلورة األنشطة واإلجراءات املتصلة هبا يف برنامج العمل ومت حتديد األعضاء             زيادة جرت -٢٢
من مرفق   ) ه(إىل  ) أ(٩ إىل الفقرة    استناداًوعند تنظيم العمل، أنشأ األعضاء مخس فرق عمل،         . بتنفـيذ األنشطة  

 .اجلهود الرامية إىل تنفيذ الوالية اخلرباء لتنسيق فريق، يرأسها أحد أعضاء ٧-م أ/٢٩املقرر 

 الوطنية اخلرباء، عند تنظيمه لنفسه الستكمال برنامج عمله، بالتركيز على برامج العمل             فريق وسـيقوم  -٢٣
 لتوجيه عمله يف الفترة ما بني       التاليةوبغية حتقيق نتائجه املتوقعة، حدد الفريق اإلجراءات        . املقدمـة إىل األمانـة    
 :احلادي عشراجتماعيه العاشر و

 العمل الوطنية للتكيف املستكملة من أجل       برامج منـوذج الستخدامه يف اجلزء السردي من         وضـع  )أ( 
 ؛٧-م أ/٢٨ التوجيهية لربامج العمل الوطنية للتكيف الواردة يف مرفق املقرر املبادئتوليف املعلومات املتعلقة باستخدام 

 بشأن املشاريع ذات األولوية الواردة يف خمططات        ه،أعال املعلومات من النموذج املذكور      جتميع )ب( 
  للتكيف املستكملة؛الوطنيةاملشاريع يف برامج العمل 

 أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف والوكاالت من استبيان للحصول على معلومات حمدثّة     وضع )ج( 
 ة للتكيف؛ عند إعداد برامج العمل الوطنيُتواجهاملنفذة بشأن القيود التنقية اليت 

 وأوجه الدعم املالية والتقنية اليت ميكن أن        االحتياجات معلومات من االستبيان عن      اسـتخالص  )د( 
  للتكيف؛الوطنيةتساعد يف تنفيذ برامج العمل 

  برامج العمل الوطنية للتكيف يف خطط التنمية؛إدماج معلومات عن اجلهود الرامية إىل استخالص  )ه( 

 . واليت ميكن أن تدعم التنفيذالتكيفارسات املستقاة من  أفضل املمحتديد )و( 
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 اجتماع تقييم   إىل املذكورة أعاله، يعتزم فريق اخلرباء دعوة األطراف من أقل البلدان منواً             األنشطة ولتكملة -٢٤
ييم  من هذا االجتماع هي االضطالع بتقالرئيسيةوستكون األهداف . إلعـداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     

 للتكيف؛ وتيسري تشاطر اخلربات يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيةشـامل حلالة عملية إعداد برامج العمل     
 يف تنفيذ التوجيه وحتديد أفضل املمارسات يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛ وتقدمي  للتكيف؛الوطنـية   

 . الوطنية يف التخطيط اإلمنائي الوطينالعملا إدماج أنشطة برامج املشاريع والنظر يف أفضل الطرق اليت ميكن هب

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ برنامج عمل فريق اخلرباء، تنفيذ -٢

، أوضح فريق اخلرباء خطة     )٢(استجابة لطلب مقدم من اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين           -٢٥
 :وقعة التالية من أنشطتهعمله مبزيد من التفصيل عن طريق حتديد النتائج املت

اإلجراءات واألنشطة اليت جرى حتديدها ستمكن فريق اخلرباء        : حالة إعداد برامج العمل الوطنية     )أ( 
مـن رصـد عملـية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وستوفر االستجابات املناسبة لألطراف اليت حتتاج إىل                  

 مساعدة؛

باإلضافة إىل مواصلة فريق اخلرباء ممارسته : ل الوطنية للتكيفالتعليقات على مشاريع برامج العم )ب( 
املتمثلة يف التشاور والتفاعل مع أفرقة برامج العمل الوطنية التابعة لألطراف من أقل البلدان منواً املضيفة الجتماعاته 

ورواندا والسنغال وكرييباس   املعقودة يف إطار واليته، قدم الفريق تعليقات تقنية ألوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة             
ويتوقع فريق اخلرباء أن باتصاله مباشرة باألفرقة الوطنية لربامج العمل الوطنية للتكيف ستوفر             . ومدغشقر وهاييت 

إجـراءاته اإلسـهام الـذي سيساعد األفرقة يف وضع الصيغة النهائية ملشاريع برامج العمل الوطنية لتقدميها إىل                  
  ويف هناية املطاف إىل أمانة االتفاقية اإلطارية؛السلطات الوطنية لكل منها

باإلبقاء على اإلشراف على أنشطة الوكاالت املنفذة : إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف )ج( 
 ملرفق البيئة العاملية اليت توفر بناء القدرات مبساعدة من اليونيتار، يتوقع فريق اخلرباء أن يسهم يف األنشطة اليت جيري

االضـطالع هبـا، وأن ينسـق جهوده لدعم هذه األنشطة، وأن يوفر من خالل أعضائه حلقة وصل هامة بني                    
الوكـاالت وأنشـطة فريق اخلرباء من أجل رصد كل من الدعم املايل والتقين الذي يقدم إىل أقل البلدان منواً يف                   

التفاعل بني اجلهات الفاعل املختلفة، حتديد      كما يتوقع أيضاً، استناداً إىل      . عملـية برامج العمل الوطنية للتكيف     
ومعاجلـة أي ثغرات يف الدعم وحتديد االحتياجات التقنية اليت قد تنشأ من أقل البلدان منواً وبينها وبني اجلهات                   

 . الفاعلة املختلفة

ملنفذة، كذلـك وافق فريق اخلرباء على مواصلة التفاعل مع األطراف من أقل البلدان منواً، والوكاالت ا                -٢٦
لتحديد أفضل املمارسات اليت أبلغت هبا أقل البلدان منواً، كنتيجة للجهود الوطنية يف إعداد برامج العمل الوطنية                 

                                                      

 .FCCC.SBI/2006/11الوثيقة  )٢(
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للتكيف، ولتشاطر اخلربات يف إدماج برامج العمل هذه يف خططها اإلمنائية الوطنية ووضع استجابة لوسيلة ممكنة                
 .الغات الوطنية ألقل البلدان منواًإلدماج نتائج برامج العمل الوطنية يف الب

تفـاعل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً مع فريق أوغندا            -دال 
 لربنامج العمل الوطين للتكيف

قام فريق اخلرباء، على هامش اجتماعه العاشر ومتشياً مع ما درج عليه من تفاعل مع أفرقة برامج العمل                   -٢٧
 .ف، بعقد دورة تفاعلية مع ممثلي فريق أوغندا لربنامج العمل الوطين للتكيفالوطنية للتكيف يف البلد املضي

وأشـار فريق برنامج أوغندا الوطين للتكيف إىل أنه يف املراحل األخرية من إعداد برنامج العمل الوطين                  -٢٨
اطة إىل فريق اخلرباء    وقدم الفريق إح  . للتكـيف وأن املشروع النهائي أُرسل إىل فريق اخلرباء إلبداء تعليقاته عليه           

 .بشأن النتائج الرئيسية اليت توصل إليها

وقدم فريق برنامج أوغندا الوطين للتكيف حملة عامة بشأن عملية برنامج العمل الوطين للتكيف، وترتيباته                -٢٩
. وركز هذا العرض على التحديات اليت نشأت عن املمارسة الوطنية      . املؤسسـية ومشـاورات أصحاب املصلحة     

كيف ميكن مجع احلجم الكبري من املعلومات غري املوثقة         : ضح الفريق أن بعض هذه التحديات متثلت فيما يلي        وأو
املـتاحة على الصعيدين احمللي واإلقليمي؛ وكيف ميكن معاجلة التطلعات الكبرية لدى أصحاب املصلحة، كنتيجة               

ة متييز النظم اإليكولوجية يف كافة للمشـاورة واخلـوف من عدم حتقيق هذه التطلعات، وكيف ميكن حل مشكل    
أرجـاء أوغـندا؛ وكيف ميكن حل الصعوبة يف حتديد ما الذي ينبغي أن يكون بؤرة االهتمام يف كل جمال من                     
اجملـاالت؛ وكـيف ميكـن معاجلة الصعوبة الشديدة يف وضع قائمة لألنشطة ذات األولوية يف التنفيذ من خالل             

 .امج العمل الوطين للتكيفاالحتياجات اليت حددهتا دراسة برن

وأبلـغ فـريق اخلرباء أيضاً، أن فريق برنامج أوغندا الوطين للتكيف خلص استناداً إىل حلقة العمل اليت                   -٣٠
عقدت يف اآلونة األخرية يف كينيا، إىل أنه حيتاج إىل أن ينظر من جديد يف خمططات مشروع برنامج العمل الوطين 

 .قدمة إىل فريق اخلرباء يف سعي إىل حتسني عرض املعلوماتللتكيف الواردة يف املسودة امل
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 املرفق

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف 

 السنغال )١( ساّر-السيدة مادلني روز ضيوف 

 جزر سليمان السيد شانيل إيرووي

 غامبيا السيد بوبو باتيه جالّو

 ملديف السيد أمحد مجيل 

 بنغالديش خان  . د حممود هالسي

 النمسا السيد إيروين كويرتي

 كندا السيدة اليزابيث هاريف

 أوغندا السيد فِرد ماتشولو أوندوري

 ليسوتو السيد سامويل رابوكها

 بوتان رابتني. السيد كارما ل

 موزامبيق السيد أملايدا ألربتو سيتوويه

 بلجيكا )١(السيدة ريناتا فانِدبوّت

_ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ

االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة  اخلرباءأيضاً عضو يف فريق  وهي )١( 
 .األول باالتفاقية املرفقيف 


